Presentförslag / Snart är det jul!

Skolbänk 300 kr.
Behovet av skolbänkar är stort i de
skolor vi bygger nya klassrum och
också renoverar äldre klassrum. I
många skolor saknas skolbänkar
helt och där får barnen sitta på golvet.

Bärkasse. 150 kr.
Mutomoprojektet och Rotary
säljer en praktisk bärkasse .
En Fairtrade produkt i tyg.
All behållning går
till Mutomoprojektet

Fadderbarn 2400kr
Vårt motto är att alla barn skall få chansen
att gå i skolan. Detta är ej möjligt då vissa familjer
vill ha hjälp med hämtning av
vatten. Det kan vara ett heltidsarbete för ett barn.
Vissa har inte heller råd att betala skolavgifter,
skoluniform, examensavgifter. Föräldralösa barn är en speciellt
utsatt grupp. Primary School kostar
200kr/mån. Barn i Sec.school kostar 400kr/mån

Vill du skänka en meningsfull julklapp och
samtidigt stödja Mutomoprojektet?
Maila beställning till sten@mutomo.se. Betalning
via Swish 1239002452 eller Bg 669-7858.
Frågor? ring Sten 0703-149278

En höna eller fler. 50kr/styck.
Gåvobrev
Hönor skänks till mödrar/familjer
som tar hand om föräldralösa barn.

En get. 400 kr.
Gåvobrev
Vår projektgrupp i Mutomo väljer ut
en get till barnfamiljer som har stort
behov av getmjölk.

En åsna 1100kr. Gåvobrev.
Åsnan används för vattenhämtning
och är ett tåligt och långlivat djur.
Våra projektledare i Mutomo väljer ut
de familjer som har störst behov av en
åsna.
Lampa - uppladdningsbar med solpaneler
1 lampa - 350 kr
2 lampor- 500 kr
3 lampor- 700 kr
I stället för oljelampor eller bara en
eldstad som belysning är detta en
stor förbättring av livskvalitén.
Speciellt för barnen som
kan läsa läxor kvällstid

Växthus 15 000 kr
Ett växthus kostar 30000 kr inkl. all
utrustning. Men den mikrokreditgrupp
som visar sig kapabel att sköta ett växthus får bidra med 15000kr som de får
betala av via ett mikrokreditlån från oss.
Det visar sig att växthus är en bra inkomstkälla och grupperna betalar av sina lån på 3 år.
Vattentank 10 kbm, 10 000 kr
Bristen på vatten är det som
Mutomodistriktet lider mest av. Därför
är ett bidrag till en vattentank eftertraktat speciellt för skolor.
Trädplantering 500 kr
Trädplantering förbättrar klimatet
och man får virke, ved eller frukt
som familjen själv kan använda
eller sälja för att få pengar till annat.
Och träden blir till långsiktig nytta
och glädje även för kommande
generationer.
Idrott 1000 kr
Utrustning behöver kompletteras
och bidrag för resor för olika lag är
en stor kostnad. Mycket populär
verksamhet som skulle kunna bli
"hur stor som helst" om vi hade
resurser för det. Nu tränas c.a 500
ungdomar/vecka + seriespel
Rullstol 2500 kr
I år har vi samlat in bidrag till 10
nya rollstolar i Kyatune Special
School för handikappade barn.
Behovet är stort för egen rullstol

